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Omslaget
På framsidan ser du
denna gång en så
kallad ”Bolagare”.
En modell som Ericsson tillverkade i första hand för Stockholms Allmänna Telefon, även känt som
Bolaget. Telefonen är
tillverkad 1897 och
har en dekal på batteriplåten som bara
användes under några
år strax före sekelskiftet 1800- 1900.
Lägg också märke till
kabeln till luren som
mynnar på framsidan
under skrivplattan
och det stora åskskyddet längst upp på
apparaten.
/Ove
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ORDFÖRANDEN ORERAR.
Ett sorgebesked nådde mig under min semester i
Thailand. Stig Wenander hade gått bort. Han var vår
äldsta medlem i föreningen och hade varit med från
allra första början. När föreningen bildades var Stig
83 år och stödde ide´n med en förening för telefonsamlare. Redan året efter var jag hembjuden till Stig
på en fika och fick titta på hans samling. 1997 i april
fick jag möjlighet att återgälda hans gästfrihet då Stig
med sin hustru var på besök i Stockholm. Jag passade
på att bjuda hem dem på lunch och vi fick en trevlig
stund tillsammans. Under åren har vi talats vid åtskilliga gånger med varandra. Vi talade om reservdelar till olika telefoner och bytte delar
med varandra. Stigs skämtsamma hälsningar till Gittan som t.ex. ”Hälsa hon som bestämmer” eller ”Hälsa hon i köket” kommer jag alltid att minnas.
En bra samlarvän har lämnat oss men vi minns honom med glädje. Stig blev 96 år.
Från STSF har vi till begravningen den 21 februari skickat ett stående blomarrangemang med korttexten:

En sista hälsning
Telefonvännerna
Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
Under min semester i Hua Hin Thailand så hände egentligen bara två saker ur telesammanhang. Den ena hoppas jag kunna berätta om på annan plats i detta nummer av
Phonetiken. Den andra var att jag i lugn och ro fick tillfälle att läsa boken Telefonen,
en designhistoria. Vilken underbar bok för telefonsamlare! Har ni missat den så gör
slag i saken och skaffa den. Det enda jag hade lite marigt med var en del svåra ord
som jag inte kände till. Inte heller hade jag tillgång till Svenska Akademins ordlista.
Det var ord som ”hegemoni”, ”kontexter”, ”artefakter” etc. som jag inte förstod. Roligt att se var att två medlemmar i STSF hade bidragit till boken. Det var Ove Svensson och Denny Wahlström. Vi övriga medlemmar nämns med ett ord på sid 267 :-)
Har du ännu inte skaffat boken "Telefonen: en designhistoria" av Lasse Brunnström,
så gör det nu. Enklast beställer du din bok via internet. Se
http://www.bokus.com/fs_id/11/cgi-bin/more_book_info.cgi?ISBN=917353109X

Boken kostar på bokus.com endast 222 kr + 19 kr i frakt. Väl värd sitt pris tycker jag.
Hälsningar Henrik
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Kassörens koll
Än ligger snön vit på marken och elmätaren snurrar så fort
att man inte ens vågar fundera på vad som kommer att stå
på nästa elräkning. En betydligt mindre kostnad är det då
att vara medlem i STSF. Detta har många förstått och betalat in medlemsavgiften i tid. Tyvärr har några missat att
den skulle ha varit betald senast den sista februari. Känner
du på dig att du tillhör dessa bör du omgående kontrollera
om du betalat in medlemsavgiften.

I år passade jag på att föra lite statistik över de olika sätt
som medlemsavgiften betalats in på. Här är hela listan:
Internet
Giro
Svensk Kassaservice
Internationell penningtransaktion
Kontant

49%
24%
21%
4%
2%

Bokslutet för 2006 är nu klart och man kan konstatera att vi gick back med 355 kronor,
vilket inte alls är farligt. Målsättningen är att vi, i egenskap av en ideell förening, ska ha
ett nollresultat. Denna gång var vi ganska nära. Även om det är roligare med positiva
siffror har en förlust på några hundralappar inte så stor betydelse eftersom vi fortfarande
har en väl tilltagen buffert i kassan.
Vill du se hur föreningen spenderade pengarna under 2006 finner du balans- och resultaträkningen på nästa sida.

Under 2006 fick föreningen 14 nya medlemmar och tappade samtidigt 7 stycken gamla.
En ökning kan alltså konstateras. Sedan förra numret av Phonetiken har föreningen fått
en ny medlem, nämligen Olof Granroth som vi hälsar varmt välkommen! Samtidigt har
vi tyvärr förlorat en av våra hedersmedlemmar som har gått ur tiden. Mer om detta kan
du läsa i detta nummer av Phonetiken.
Sammanfattningsvis har föreningen fortfarande 193 medlemmar varav 16 är bosatta
utomlands och 7 är andra föreningar. Två är hedersmedlemmar.
Fredrik Roos

Auktion
Stockholms Auktionsverks auktion för klockor, leksaker,
technica och nautica gick av stapeln den 27. februari.
Utbudet av telehistoriska objekt var inte så stort. Det såldes
två taxtelefoner , två väggapparater, två självväljare samt två
telegrafer. En av dem, en Öller såldes för 7100 exkl avgifter
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Kallelse till

Årsmötet 2007
Plats:
Drottninggatan 47 i Motala Tid: lördag 12 maj, samling för lunch och inlämning
av gods till kvällens auktion.
Programpunkter:
lördag 12.00 Lunch Besök på Sveriges Rundradiomuseum i Motala, med
guidad tur http://www.teracom.se/?page=5401
Årsmötesförhandlingar Auktion Middag och kvällsaktiviteter (föreningen bjuder
på mat exkl. dryck) Under årsmötet och auktionen kommer det att finnas
aktiviteter för medföljande. (Föreningen har sett till att det kommer att vara stort
loppis på stan från kl. 09.00, samt ett nostalgi-moped-rally att besöka för intresserade.)
Söndag kl. 10.00 besöker de som är kvar Motala Motormuseum som bl.a. har en
avdelning för Radio/TV ”Luxor-fabriken i Motala, en av de stora och tidiga inom
radio- och TV-tillverkning, gjorde staden Motala till "radions huvudstad", detta
förpliktar. Vi har därför byggt upp en mycket varierad samling av radio- och TV
apparater. Drygt 200 olika apparater kan vi visa. Allt från kristallapparater, fono
grafer, diktafoner, grammofoner, band och trådspelare till mera vanliga radiooch TV apparater. Här bjuds även besökaren på ljud från en svunnen tid.
http://www.motormuseum.se/default.asp?sida=radio
Övrigt:
För er som önskar övernatta finns det ett antal vandrarhem att tillgå inom rimligt
avstånd från möteslokalen. Var och en bokar själv.
Bergsätters Vandrarhem, Herrefallsgatan 4, Motala, tel. 0141-571 78, mobil
070-24 65 064 priser från 195:-/person och natt
http://www.bergsattersvandrarhem.com
STF VANDRARHEM Motala Verkstad/Göta kanal, Varvsgatan 17,
tel. 0141-21 09 23, 070-677 11 98 Enkelrum från 340:-, dubbelrum från 390:http://www.svenskaturistforeningen.se/ (Välj MOTALA VERKSTAD/G..)
STF Vandrarhem Motala/Varamon, Skogsborgsgatan 1, 59152 MOTALA ,
tel. 0141-574 36 http://www.svenskaturistforeningen.se/ (Välj MOTALA
VARANMON)
Nya Park Hotel Platensgatan 27 591 23 Motala 0141-535 00
http://www.park-hotel.se/index-s.htm
Föreningen kommer att bidra med auktionsobjekt från föreningslagret. Studera
objekten på föreningen hemsida cirka två veckor före mötet.
Anmälan till:
leif.kindahl@telia.se senast 2007-04-22
Glöm inte att studera valberedningens förslag till styrelseledamöter på sidan 8
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STSF:s valberednings förslag till styrelse 2007
Befattning

Förslag

Väljs / Kvarstår

Ordförande

Henrik Lundin

Väljs för 1 år (omval)

Vice ordförande

Anders Joelsson

Har 1 år kvar

Sekreterare

Leif Kindahl

Har 1 år kvar

Vice sekreterare

Mats Andersson

Väljs för 2 år (omval)

Kassör

Fredrik Roos

Väljs för 2 år (omval)

Suppleant 1

Bengt Almqvist

Väljs för 2 år (omval)

Suppleant 2

Denny Wahlström

Har 1 år kvar

Revisor 1

?

Väljs för 2 år (nyval)

Revisor 2

Christer Lanhage

Väljs för 2 år (omval)

Revisorsuppleant

Bengt Svensson

Väljs för 1 år (omval)

På årsmötet väljs en även en valberedning om två ledamöter, varav en sammankallande,
samt en suppleant.

Valberedningens ledamöter för 2006–2007 har varit
Michaël Stenberg (sammankallande)
Magnus Thörnberg
Ove Svensson (suppleant)

Valberedningen 24 februari 2007
Michaël Stenberg
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Magnus Thörnberg

Oskar Jönsson
Phonetiken har vid några tillfällen nämnt Oskar Jönsson, en tidig entusiast inom
telefonin. Vi skulle kanske passa på tillfället att berätta lite mer om Oskar som person.
Han var född i Ystad någon gång efter 1850 (han betecknas i varje fall ”ung man” i
Ystad Allehanda 1879) och utbildade sig tidigt till barberare i pappas rakstuga på
Stora Strandgatan. Han visade sig ha en vurm för ”det där nya” med elektricitet. Det
berättas att han konstruerade och installerade en dörrklocka i rakstugan. Vid jultid
1879 satte han in ett erbjudande i Ystad Allehanda om en uppfinning han gjort, men
inte kunde exploatera, en ”elektromotorisk uppfinning” som skulle kunna användas
som rörpost på längre sträckor. Jag har inte hittat någon uppgift om det kom svar på
hans erbjudande.
Den 6 augusti 1879 har Ystad Allehanda en nyhet, en telefonledning har installerats
i Ystad. Mycket riktigt är det Oskar som konstruerat telefoner och byggt en ledning
åt grosshandlare Kemner i Ystad. 2800 fot lång var den, nära 900 meter. Den gick
från Kemners kontor på Västergatan och sneddade över grosshandlare Lambergs
gård (man får intrycket att de båda grannarna kommit överens om intrånget över en
cigarr och konjak) ner till järnvägsspåren. Där var tråden uppsatt på järnvägens telegrafstolpar (den s.k. grevebanan, eftersom de byggts på initiativ av ett antal adelsgods mellan Ystad och Malmö). Fem stolpar låg den på, för att till slut leda in på
Kemners gjuteri intill banvallen. Allt fungerade bra enligt tidningen. 200 kronor
kostade telefoner och ledning, installationsarbetet oräknat. Det motsvarar i dagens
penningvärde (enligt Statistisk Årsbok) ungefär 10 000 kronor.
Nästa gång tidningen nämner Oskar är 12 augusti 1882 då han givit ut sin bok
”Handbok i telefoni”. Han får goda recensioner. I Phonetiken nr 2 1998 finns ett
litet utdrag ur boken.
Oskar flyttade till Stockholm och fick anställning vid ”en elektromekanisk firma”
och avancerade tydligen snabbt. Jag har (ännu inte) inte lyckats få reda på vilken
firma det kan ha varit. I en kort biografi om honom i Ystad Allehanda vid juletid
1923 nämns att han avled i Geneve
Leif Kindahl

Oskar Jönssons ”Handbok i Telefoni” kommer att finnas tillgänglig under
avdelningen beskrivningar på föreningens hemsida http://www.stsf.org
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Dansen kring guldtaxen
I två delar -Phonetiken Special - berättar
Tomas Söderblom historien bakom den
märkliga telefon som nyligen såldes till
rekordpris på anrika Bukowskis och som
presenterades på förra numrets omslag.
Här följer första delen.

Barnaskaran far vildsint omkring och det
nyss hemkomna faderskapet är tröttare än
vanligt. För oss småbarnsföräldrar är de
små stunderna av tystnad lätt räknade och
jag flyr snubblande över en färgglad plasttraktor och en skramlande leksaksgryta
undan till mitt kära bibliotek.
I biblioteket med det bastanta dubbelskrivbordet och mitt begränsade men samlade litterära vetande finns även familjens dator. Den ger mig en andlig flyktväg ut mot det som
brukar kallas cyberspace.
Nätet är för mig mestadels liktydigt med prylsajter som Tradera, Blocket, Ebay och de
vanliga auktionsfirmornas veckolistor. Regelbundet försöker jag hålla mig underkunnig
om vad som dyker upp vad gäller min egen passion och samlarvurm: telefonapparater.
Sajterna är av olika kvallitet och inte alltid så enkla att systematiskt söka igenom men
den envise får helt enkelt satsa den tid det tar och acceptera det magert osäkra resultatet.
Bukowskikoncernen driver även traditionella stadsauktioner i Malmö, Göteborg och
Stockholm under namnet Auktionskompaniet. Sajten är tekniskt sett en av de bättre men
det är sällan de får in något vad gäller telefoner och mitt eget engagemang kring andra
antikviteter är tämligen begränsat.

Denna dag surfar jag in på firmans Malmöavdelning som låter hälsa att de tänker hålla
auktion veckan därpå. Tidigt i listan finns en telefon utsatt i 700 kr och daterad till tidigt
1900-tal. Jag ser omedelbart att det rör sig om någon slags variant på en sk tax, den populära Ericssontelefon som i det närmaste skapade bolagets varumärke. I modellen med
lur gjordes den i vart fall i hundratusentals exemplar under åren 1892-1932 och apparaten kopierades mer eller mindre skrupelfritt i många länder under lång tid.
I det här fallet drar jag genast slutsatsen att det handlar om en bastard av något slag. En
riktig tax har svarta dekorerade ben, dessa såg förnicklade eller rent av chromade ut.
Originalet har en lur med svart eller brunt handtag av trä eller ebonit, här såg handtaget
mest ut att vara av gräddvit plast. Även andra detaljer var i samma material och plast är
ju inget som fanns i äldre tid.
Vissa delar gjorde till råga på allt sken av att vara förgyllda eller i putsad mässing. Allt
detta typiskt för halvmoderna telefoner i antikiserande stil.
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Jag förstod därmed varför auktionsfirmans experter satte ett utrop på 700 kr, jämfört
med en vanlig äkta tax som brukar sättas ut i mellan tre och fem tusen kronor. Taxar
kan därmed räknas in bland de halvdyra samlartelefonerna.
Ekot från Kreml

Ändå var det något som inte stämde. De halvmoderna telefonerna skall ju ha en nrskiva eller knappsats för att man skall kunna använda dem vilket helt saknades här.
Sladden till apparaten var traditionellt flätad men i två färger gult och blått. En normal
sådan sladd är enfärgat grön eller brun och på en modern telefon brukar man ju be'kväma sig med illa dolda plastkablar.
Lurens utseende låg mycket nära 1892 års grundform vilket i sig är en ovanlig sort
och det föreföll märkligt att man i något låglöneland skulle lägga sig vinn om att kopiera just den och trots allt andades många av apparatens detaljer ålderns patina.
Jag penetrerade i mina bryderier hela mitt vetande vad gäller telefoner och den enda
öppning o parallell jag kunde komma på var en variant på tax som Ericsson gjorde i
ett fåtal exemplar till Kreml och den siste ryske tsaren 1903.
I det fallet var vissa ebonitdelar utbytta mot elfenben, några detaljer i rent guld eller
silver samt sladden flätad i två färger, rött och vitt för det dåtida Ryssland. Men detta
stämde ju inte här och låg dessutom bortom det möjligas gräns.
Hur som helst beslöt jag mig för resa den korta sträckan till Malmö för att se
hopplocket - kanske någon del skulle kunna användas och motivera de 700 kronorna.
Efter någon dag ringer en vän och undrar om jag har noterat att det säljs en "tsartelefon" i Malmö. Jag berättar att jag redan har sett eländet och luftar min skepsis men
vännen är redan frälst och svår att övertyga. Jag säger att jag hur som helst skall åka
dit och att gåtan nog då ändå skall få sin lösning. Han kan vara förvissad om att en
påstådd "tsar-telefon" inte skall gå min näsa förbi i mitt eget närområde.

Sagt och gjort så packas familjebussen några dagar senare och med min obegripligt
förstående fru som ständig chaufför beger vi oss till visningen. Väl där går jag runt
varv efter varv bland möbler och traditionellt auktionsgods medan familjemedlemmarna trampande väntar. Detta utan att finna någon telefon överhuvudtaget.
Till slut tvingas jag fråga vid disken och blir då anmodad att titta i en särskild hylla
längs en av lokalens kortsidor. Inte heller där fanns dock någon apparat.

På gränsen att ilskna till guidas jag slutligen av en annan anställd på labyrintvis fram
till telefonens plats. Den visar sig stå bakom en pelare i ett helt annat hörn bland framställda möbler som om den direkt hade varit avsiktligt undanställd.
En lur i guld och elfenben
På bråkdelen av en sekund ser jag att det här är äkta vara. Det nästan svartnar för ögonen och jag kippar efter luft. Det som jag trodde var gräddvit plast är i själva
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verket åldrad elfenben. Smärre detaljer är gjorda i rent guld eller silver med guldsmedens stämplar intakta. Av synen framgår omedelbart sammanhanget och i benen finns
historien tydligt etsad i stora bokstäver. Apparaten hade varit en present till den dåtida
majoren, friherren och tillika direktören för telefonföreningen i Kristianstad, Samuel
von Otter, när hans nät fyllde tio år på våren 1892 (vilket därmed sammanföll både
med den slutgiltiga taxmodellens premiär på världsmarknaden och Otters egen 60 årsdag.)
I en påse bredvid ligger föreningens dåtida stadgar, anspråkslösa telefonkatalog och
pinnen till telefonens åskskydd. Åskskyddspluggen saknas nästan alltid till Ericssontelefoner från gammal tid men i det här fallet fanns den kvar, förgylld och med ett skaft
av elfenben. Taltratten är ett guldsmedsarbete i drivet och graverat silver som sedan
förgyllts invändigt. På sidan noterar jag von Otters adliga vapen i ädla metaller och
bestämmer mig i ett och samma euforiska ögonblick - känslomässigt och obetänkt - för
att apparaten skall bli min.
Auktionen skulle gå av stapeln bara någon dag senare och min planering var minutiös
med laddat bankkort, specialpreparerad väska, ledighet från jobbet, kontrollerade tågförbindelser och en adrenalin/energi-nivå utöver det vanliga.
På första parkett, med utkvitterad spade, satt jag så i väntan på nr 50 och redo att införliva det jag nu hade döpt till guldtaxen i mina egna samlingar. Jag visste att det skulle
bli dyrt men inte hur dyrt eller ens möjligt - spänningen var i det närmaste olidlig.
Jag greppar hårt, hårt, i min spade när auktionsförrättaren till slut rabblar: "nr 50 utgår".
En besviken antikhandlarsuck går genom salen och jag förstår än mer än innan att man
ytterst sällan får vara ensam om en upptäckt. Min besvikelse är säkert i paritet med de
som i samma ögonblick spontant ropar "Va?" o "Vad nu?" vid sidan om de oformulerat
gnyende.
"Nr 50 utgår!" upprepar roparen som ett mantra och därmed går auktionen vidare.
Själv reser jag mig med min telefonhämtarväska och går irriterat till kundtjänstdisken
för att få besked om vad som egentligen hade hänt. Hur min stolta expedition kunde bli
ett sådant fiasko. Personalen säger att telefonen drogs tillbaka samma dag för att den
hade blivit "felvärderad" och att Bukowskis teknikexpert nu skulle titta på den.
Jag frågar om apparaten möjligen härrör från någon stöld eller så men nej, den sägs
komma från en helt vanlig inlämnare som ville få den och några andra småsaker sålda
men inte hade sagt att telefonen var något särskilt. I mitt stilla sinne tänker jag både ett
och annat om hur det kunde vara möjligt för Bukowskianställda att till och med missa
gyllene kattfötter, elfenbens-detaljer och adliga vapen men jag låter saken strategiskt
bero.
Till slut blir jag lovad att få veta apparatens vidare öden och jag betygar personalen att
jag tänker följa med på den resan.
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Förvirringen fortsätter
Naturligtvis är det ingen som självmant ringer från auktionsfirman och lämnar något
besked och det är bara att själv jaga vidare. Något egentlig förklaring till hur det hela
kunde ha gått till ges inte. Telefonen förs först över till Bukowskis i Malmö och har
därmed, som en vän uttryckte det, "nått högfärdsstatus". Därefter transporteras guldtaxen vidare till kungliga huvudstaden där den en gång tillverkades innan den fördes
ut till "provinsen".
Till slut och långt senare ges jag besked av en sömnig medarbetare att "den där apparaten med elfenbenslur eller vad det var" skulle säljas på Lilla Bukowskis sommarauktion. Jag är med detta nöjd över att äntligen ha fått veta ett datum när jag i
högst nyvunnen skånepatriotism skall kunna hämta tillbaka apparaten. Genast beställer jag rabatterade tågbiljetter för att om möjligt spara något.
Döm om min förvåning dagen därpå när Auktionskompaniet i Malmö vaknar till liv
och på eget initiativ låter meddela att man minsann nu vet besked om att den ovanliga telefonen skall säljas på den kommande höstens stora internationella kvalitetsauktion i Stockholm.
Där sitter jag med tågbiljetter som inte går att helt återlösa och känner mig grundlurad för andra gången. Bukowskis vidgår, i vart fall delvis, schabblet och ersätter mig
för kostnaden men telefonen får jag fortsätta att vänta på.
Under tiden som de många månaderna går får jag förfrågningar från när och fjärran
dit ryktet och bilden på guldtaxen nått med e-postens hastighet. I utlandet tror man
än mer än här att det handlar om en "äkta tsar-telefon" och det är ingen mening att
ens försöka reda ut begreppen på knagglig skolengelska.
Eftersom jag inte vet hur det skall gå väntar jag själv med vidare efterforskning i
apparatens egen historia för att undvika senare besvikelser.
Samtidigt har det gått upp för mig att äventyret skall komma att kosta mig hundratusentals kronor. Äntligen gör jag slag i saken med att inventera mina dubblettförråd
av apparater som går att sälja för att om möjligt få fram den summa som krävs. En
del lägger jag ut på Tradera och en del på internationella Ebay. Det blir ett fasligt sjå
med att fotografera, maila, ta betalt, packa och skicka långa rader av kartonger. Samtidigt kan jag inte låta bli att köpa några andra apparater som dyker upp i min väg så
både likviditetsförstärkningen och utrymmesvinsten känns både måttlig och högst
temporär.
Sista ronden
Till slut börjar äntligen den sista ronden att närma sig. Kvallitetsauktionernas visningar står som spön i backet, väl bedagade tanter av bättre sort skramlar med sina
juveler, oligarkerna bjuds in och miljonnoteringarna skall basuneras ut. Själv har jag
sovit dåligt en längre tid.
Jag ringer upp föremålsansvarig på Bukowskis och utlovar att ”personligen strypa”
denne om den lösa åskskyddspluggen med elfenbensskaftet försvinner under visningarna och han tar det säkra före det osäkra och låser in den särskilt.
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Auktionsfirman ger t o m ut en pressrelease om den ovanliga telefonen och i katalogen
sägs den vara prototypen till de senare tillverkade tsartelefonerna. Utropet sätts till 5075 tusen kronor - som det kan tyckas mycket nog för att avskräcka även fanatiker.
I sista stund görs enträgna försök från vår ordförande Henrik Lundin med flera att få
Riksantikvarieämbetet att utfärda exportförbud vilket jag själv naturligtvis applåderar
men bedömer som nästan utsiktslöst. Samhällets och teleindustrins intresse för att vårda telehistoria är ju som bekant synnerligen svagt och dollarmiljonärerna per definition
rika.
Dagen innan kastar jag in ett försvarligt belopp på hushållskassans konto, förbjuder
min fru att överhuvudtaget vistas ute med sitt bankkort det närmste dygnet och beger
mig till tåget. I ena handen en påse med en liter mjölk samt några mackor, i andra en
bag med förpackningsmaterial.
Av o an går jag utanför Bukowskis lokaler. Det känns som att adrenalin och målmedvetenhet rinner över ur öronen. En tant dyker upp, öppnar bagaget på sin bil och visar
mig ett par i sammanhanget enkla trätelefoner. Jag hjälper henne med en värdering och
lite historik men mina tankar är på annat håll.
Inne i lokalen ropas speglar, klockor och vackra föremål ut i ändlösa sega rader och
man smått undrar var alla pengar kommer ifrån. Handlare gör små noteringar i sina
kataloger och tiden är dryg. Ingen som jag känner är där, det verkar gå tretton personal
på dussinet, och vinterskorna känns blytunga på mina fötter.
Kvällsmörkret sänker sig över Stockholm och jag lägger lånekatalogen ifrån mig när
guldtaxen så äntligen ropas ut. Den har rönt "stort intresse" sägs det från podiet (det
ursprungliga utropspriset på 700 kr förbigås med tystnad) och det finns nu bud på
smått ofattbara 200 000 kr.
En budgivare på telefon hugger och tvekampen är igång till klubban faller tungt på
min ynkliga spade och 300 000 kr plus avgifter.
Plötsligt verkar det som om alla vet vem jag är och att alla har väntat på min ankomst
som på lantmätaren K i Franz Kafkas roman Slottet. En person som min sedan länge
framlidne granne Sten Broman gladeligen hade betecknat som "idiot" kommer fram
och frågar om jag "jobbar på Ericsson?" .
Tung är min påse, sinnet upprört och det svider inte bara i plånboken utan i hela bakpartiet när jag en stund senare beger mig mot Centralen. Som en besvärjelse upprepar
jag gång på gång för mig själv: Vad betyder det om 100 år?

Lund julen 2006

Tomas Söderblom
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Nästa och avslutande avsnitt: Majorens sista
strid - historien bakom en tax i guld.

Varför samlar du på telefoner?
Vet du egentligen varför du samlar på telefoner? För min del har jag inget säkert svar
på frågan, fast jag har hållit på i fyrtiofyra år. Det tog flera decennier innan jag ville
kännas vid att jag faktiskt samlade; jag tyckte samlare verkade vara lite av kufar -- i
motsats till mig själv!
Men en söndag fanns en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter om STSF, och då
var det klippt: jag var bara tvungen att söka medlemskap i föreningen.
Telefonapparater fängslades jag av redan som liten. Mitt första minne av att tala i
telefon är från julafton 1947. Just den dagen blev jag 3½ år -- de halva åren var viktiga då. En stor del av släkten var samlad i min farmors lägenhet, men pappa var inte
med. Han arbetade 50 mil bort.
Granen var pyntad med svenska och danska flaggor, mina äldre syskon stekte äpplen i
stora kakelugnen och i radion ledde Farbror Sven jullekarna medan vi väntade på
tomten. Ganska sent, när vi hade öppnat våra klappar, ringde telefonen. Två signaler:
Riks! Då var det bråttom att svara. En av mina fastrar störtade ut i tvättrummet, ursprungligen serveringsrum.

Där fanns en lång väggfast hylla, belamrad med papiljotter och hårnålar i små glas,
med Handolén, Cosmedin, blyvatten, Burows lösning, Hjärnes testamente och andra
spännande kosmetiska och medicinska preparat, alltsamman insvept i en ljuvlig doft
av Cremosin-tvål.
Till höger på väggen ovanför hyllan, intill en av dörrarna, satt den svarta plåttelefonen
med sin trattlur hängande i en krok. Mellan apparaten och spegeln hade farmor skrivit
upp viktiga telefonnummer direkt på väggen, och på en mässingskrok i dörrposten
hängde i ett snöre en tjock telefonkatalog: Göteborgsdelen 1946, som omfattade hela
Västsverige.
Jodå, det var pappa som ringde; han hade väntat en evighet på att samtalet skulle expedieras. Allra sist fick också jag tala med honom; mamma lyfte upp mig, och jag
tryckte förstås gång på gång på den lilla ebonitknappen på den svarta plåtlådan, fast
mamma sa till mig att låta bli.

Läsaren är säkert redan på det klara med att telefonen var en BCV, alltså en CBapparat från LME med ett förflutet inom AB Stockholmstelefon. På den här den tiden
var den vanlig i min hemstad, inte minst i affärerna. Där kunde man också stöta på en
annan, lite klumpigare väggapparat i plåt, där luren vilade vågrätt i en klyka framför
själva apparaten, alltså BD 360.
Åtta--nio år senare, när jag kastade mig över Clas Ohlsons nya katalog, fick jag se att
de sålde riktiga telefoner: CB-apparater -- BCV och BC 300. Jag vill minnas att priset
var 3:50 resp. 4:50 (i dagens penningvärde runt 40 resp. drygt 50 kronor). Det stod att
de hade utrangerats vid automatisering men var felfria. För bra för att vara sant! Jag
skrev genast en order på en apparat och skickade i väg till Insjön. Stor besvikelse:
båda modellerna hade redan tagit slut!
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Men automatiseringen ryktades sent omsider vara på väg också till min lilla stad, och
på pappas inrådan tog jag mod till mig och stegade upp för trapporna till "telegrafen"
vid Rådhustorget. Inne i väntrummet med den vita emaljerade spottkoppen tryckte jag
på ringklocksknappen, och den vackert etsade glasluckan på insidan av den halvmetertjocka väggen öppnades av en korrekt dam. Med bävan bad jag att få tala med telegrafkommissarien.

Efter några minuters nervös väntan blev jag insläppt i hans tjänsterum och frågade om
det fanns någon gammal apparat jag kunde få köpa. Men den vänlige Karl Elmqvist
(1917--2004) förklarade att han tyvärr inte kunde hjälpa mig: alla nedmonterade apparater gick direkt till ett lager i Hälsingborg.
Jag fick nöja mig med att något år senare från Clas Ohlson köpa först en lös bakelitlur
FG 100 (modell 1933) för 5:50. Sedan blev det en till, och jag byggde en lokaltelefonanläggning (med vanliga dörrklockor) som förband mitt skrivbord och badrumsskåpet
och kunde roa mig med att låta det ringa i det när tanter på besök behövde pudra näsan.
Som gymnasist deltog jag sommaren 1962 i den s.k. elevriksdagen på Börsen i Göteborg, en spännande tillställning som t.o.m. televiserades. När jag gick in i en tobaksaffär på andra sidan Östra Hamngatan för att ringa, visade sig telefonen vara av en fantastisk modell, som jag inte visste existerade, men som logiskt sett borde göra det: en
bordsapparat av plåt med blank fingerskiva monterad utanpå, fast med lur av bakelit!
Modern och gammaldags på en gång, det var storstad, det. (De tekniska kriterierna för
en storstad var för mig spårvagnar, trafiksignaler, höga hus med hissar, gasspisar, likström och automatiska telefoner, allra helst gamla sådana. Och så massor med biografer, förstås.)

En sådan telefon måste jag helt enkelt få tag i. Hemkommen satte jag mig och skrev ett
brev till Televerkets verkstad på Byfogdegatan i Göteborgsstadsdelen Gamlestaden.
Jag ritade av telefonen och bad att få köpa en sådan, teknikintresserad gymnasist som
jag var. För säkerhets skull tillade jag att jag tänkte plocka sönder den. Och si, det
gjorde susen! Några veckor senare ringde det på ytterdörren, och där stod åkaren som
körde ut fraktgodset från järnvägen med en stor kartong. Gratis och franko!
Kartongen visade sig innehålla just en BC 310, med bakelitlur, "12-håls" fingerskiva
och ett litet aluminiummärke: K.T.V. 1933. Brevkontakterna fortsatte och ledde fram
till ett personligt besök på verkstaden, där den den snälla personalen lät mig själv rota i
bingarna och välja ut ytterligare ett par snygga apparater à 1:50. Samlandet var i full
gång, utan att jag själv hade insett det.
Det finns förvisso tusen orsaker till att folk samlar på saker, inklusive telefoner. Men i
mitt fall undrar jag om inte julaftonssamtalet med min saknade pappa kan ha varit den
tändande gnistan. Snart vaknade också mitt intresse för teknik, och för formgivning.
Dessutom hade telefoner något av förbjuden frukt över sig. De var oåtkomliga, fick
inte köpas i affärerna som andra varor. Och det var strängt förbjudet att mixtra med
Televerkets apparater och ledningar. Fast det gjorde man ju ändå.
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Personligen har jag alltid tilltalats mest av apparater
som går att koppla in och använda, inga döda museiföremål således. Helst automatiska, och med
fingerskiva. Fingerskivan ser jag som apparatens
ansikte, så som jag gjorde med strålkastarna och
kylargrillen på 50-talets bilar.

På senare år har jag kommit att skaffa mig exemplar
av modeller jag själv stött på och använt i miljöer
som betytt något för mig (i de fall det rörde sig om
CB har det fått bli motsvarande AT-apparat).
Kanske handlar det om en strävan att i nuet leva inte i, men med det förflutna, att i den
dagliga tillvaron ha kvar något av det som utgjorde kvintessensen av 1900-talets stadskultur, framför allt den europeiska, i städer som Budapest, Wien, Berlin, Paris, London.
Och Stockholm och Köpenhamn, naturligtvis! Men jag skulle inte säga nej till att ha en
Western Electric 200 från 1927 på skrivbordet.

Michaël Stenberg

Sofitel i Hua Hin Thailand.
Under de tre senaste åren har jag bjudit Gittan på födelsedagsmiddag på Railway Restaurant på Sofitel Central Hotel i Hua Hin i Thailand. Hotellet är byggt i engelsk kolonialstil
år 1922. Otroligt vackert. Under mina tidigare besök 2004 och 2005 såg jag i hotellets
foajé en vanvårdad Ericsson telefon DBH 1555 från
slutet av 1940-talet. Kåpan var tvättad med starka
lösningsmedel och hade blivit grådaskig. Kåpan var
även spräckt och fingerskivan trasig. Dessutom
saknades ramen till telefonnumret.. Jag mådde dåligt av att se en så vanvårdad telefon i denna vackra
omgivning. Där borde det stå ett praktexemplar, så i
år tog jag med mig en i ”Mint condition”.
Den 11 januari gick jag in på hotellet för att boka
bord i restaurangen. När det var gjort bad jag att få
tala med ”the General Manager of Sofitel”. Han
heter Renko Krössen och kommer från Holland. Jag
framförde mitt ärende och överlämnade mitt exemplar. Passade även på att ge honom en
städanvisning på telefonen på engelska enligt följande:
How to clean your Ericsson telephone.
A clean duster is the best help in removing dust from your Ericsson telephone.
Surfaces with grime should be washed using a damp cloth dipped in water or water
con taining liquid soap. Ensure that no water enters the telephone or hand-set. Rub the
sur faces dry afterwards. On no account use detergents or chemical solvents as these
attack the plastic surface and can also cause damage inside the telephone and handset.
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Jag bad honom att ordna en översättning till Thailändska så att städpersonalen kunde vårda telefonen. Onekligen blev han ganska häpen. Han tackade och frågade om jag alltid
hade med mig telefoner i bagaget. Nej, inte alltid svarade jag.

När Gittan och jag med två goda vänner kom tillbaka till Sofitel några dagar senare för att
äta middagen, så var telefonen inkopplad och försedd med en liten skylt:
With compliments
By Mr. Henrik Lundin

En svårknäckt fråga till STSF:s
medlemmar
Bland TeliaSonera Finland Abp:s museiföremål finns med katalognummer E8217:1 en
märklig apparat, som är tillverkad av L M
Ericsson i Petrograd (nuvarande S:t Petersburg)
år 1916 med tillverkningsnummer 34858 och
vars uppgift inte har kunnat fastställas. Apparaten
är avsedd att anslutas till sex enkeltrådiga ledningar med skruvklämmor och är försedd med tre
kopplingsrader med tryckomkastare, samt en gemensam jordklämma märkt Зя (Земля ~ zemlja d.v.s. jord). I viloläge är alla ledningar sammankopplade och inkopplade till något som liknar en hörtelefon i apparatens nedre del, men som kan
tänkas fungera som summer för växelström. Till varje kopplingsrad hör en knapp T, med
vars hjälp kopplingsraden kan inkopplas till ett klämpar A på apparatens vänstra sida
framifrån sett. Knapparnas signeringar som ser ut som morsetecken, är troligen s.k. kodringsignaler emedan morsetecknen för siffror är annorlunda även i det kyrilliska morsealfabetet. Apparatens originallåda är målad i en gröngrå färg och apparaten har sannolikt
tillhört det ryska kejserliga försvaret.

I fall Du vet eller har en motiverad åsikt om vad apparaten har använts till, kontakta gärna
Aila Lehtonen på TeliaSonera Finland Abp, e-post aila.lehtonen@teliasonera.com som
skulle vara mycket tacksam för att få mysteriet med apparaten löst.
Tydligare bild och schema finns på vår hemsida.
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Kopplingspåle 87-16700 önskas. Rörformad påle av plast med svart överdel. I
folkmun kallad "japanare".
Fredrik Roos, 08-7120074 e-post: fredrik.roos@teliasonera.com
Verktyg av alla sorter stämplade med någon av televerkets symboler. Även
verktygsväskor, etuier och lådor använda inom televerket, både tomma och fullt
utrustade.
Mats Andersson 0225-61122, e-post: kruthus@telia.com
BC664 och BC 564, helst benvita apparater. Reservdelar till Ericofon
Patrik Nilsson 0454-99444 /99005 e.post: patrik@old-tele.com

Beskrivning och bild på LM-apparat DBH 16 114 med tillverkningsår
1963. Troligen avsedd för lokaltelefonväxel, har "Internationell"
fingerskiva med siffran 1 som lägsta siffra.
Jan Andersson, 016 -35 22 40, telejanne@yahoo.se

Ericsson telefonväxel från ett bergrum. Växeln är nästan
oanvänd, se bild. Troligen från 1950-talet. Höjd 98cm,
bredd 35 cm. En massa papper om den medföljer.
Lennart Karlsson 070-4841137,
e-post: lennart.karlsson@tiohundra.se
Sidenslips med telekortsmotiv finnes, oanvänd i plastförpackning.
Fredrik Roos 08-7120074, e-post: fredrik.roos@teliasonera.com

Boken Glowinski, Albert: "Telecommunications Objectif 2000", Paris 1980.
(Tillsammans med KtK-rapporten, Bonn 1976, och Nora, Minc: "L´informatisation de la société", Paris 1978, utgör den här boken väl ett av de inlägg i debatten som betytt mest för utvecklingen av det internationella tjänsteintegrerade telenätet.)
Intresserad? Kontakta i så fall Leif Kindahl, 070-522 84 93
Telefax 120 Fullt funktionsduglig
Henrik Lundin 08-7543347 e-post henrik.r.lundin@telia.com
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StigWenander
Wenanderhar
haravlidit
avlidit
Stig
Stig var äldst i en syskonskara med 5 yngre systrar, Matilda är den enda av
dem som fortfarande är i livet.
Stig gjorde lumpen i Karlskrona och gjorde också delar av sin militärtjänstgöring där under kriget liksom i Trelleborg, Helsingborg, Marstrand och i Göteborgs skärgård.
Efter kriget gick han på Göteborgs Tekniska Skola och skaffade sig behörighet
som elektriker. Redan på 30-talet träffade Stig sin Elsa. De gifte sig 1947 och
bosatte sig i Björketorp och 1951 föddes Ingela som blev enda barnet.
Stig avvecklade firman på 70-talet men fram till våren 2002 gjorde Stig lite
småjobb för gamla kunder och bekanta, mest för att ”komma ut”, vi tror nog att
kaffet och den sociala delen av ”extraknäcket ” var det viktigaste.
Stigs stora hobby var att samla telefoner och utrustning kring dessa. Han började redan under kriget att köpa sina första gamla telefoner och fortsatte med
detta tills han flyttade till äldreboendet Almäng. Hans samling var fantastisk
både kvalitéts- och kvantitets-mässigt.
Så sent som 2001 var Stig med på älgjakten i sitt jaktlag som han var med om
att bilda 1960. Han skaffade sina första gevär i slutet av 40-talet. Både jakten
och telefonintresset har han under de senaste 30 åren delat med svärsonen
Kjell som förvaltar och vårdar delar av den samling som Stig lämnat efter sig.

Stig brukade säga att han hade haft en fantastisk tur som blivit född när de
tekniska uppfinningarna började ta fart, allt från telefoner och självbindare till
mobiltelefoner och datorer. Han hade ett mycket stort tekniskt intresse och
slutade inte med att vara nyfiken förrän han flyttade till Almäng då hans minne
och skarpa hjärna började att spela honom små spratt. Det som fanns kvar på
senare år var minnen från hans
barn- och ungdoms-tid och livet
hemma i barndomshemmet.
Han brukade läsa
tidningar ända in i
det sista och
ibland blixtrade det
till och han kunde
komma med en
bra kommentar om
något som berörde
honom just då.
Ingela och Kjell

